
روايت اسنادي قحطي شرق ايران در جنگ جهاني اول 

  1392/4/28: ؿكيبفت تبكيؼ

 1392/6/12: پقيلٍ تبكيؼ
 ماؿٜ                                                                 اِٟبْ ّٔه

چکيده 

وِٛك ايلاٖ ثٝ ؿِيُ ٔٛل٤يت رغلافيبيي ؽٛؿ ٚ للاك ٌلفتٗ ؿك الّيٓ ؽِه، پيًٛتٝ ؿك ٤ٔلٕ ٞزْٛ ثيٍبٍ٘بٖ ٚ ثلٚم ؽِىيٟب 

ٔٛل٤يت ؽبّ رغلافيبئي ايلاٖ ؿك ٚال٢، ثب٣ج ُـٜ ثٛؿ ايٗ وِٛك ثب ؿاُتٗ ٔٛا٢٘ ٛجي٤ي، آة ٚ ٞٛا . ٚ لغٜيٟبي اؿٚاكي ثٛؿٜ اًت

ٚ ؿيٍل ٚيوٌيٟبي الّيٕي ثٝ لٌٕتٟبي وبٔالً ٔتفبٚتي تمٌيٓ ُٛؿ وٝ ؿك ثٌيبكي ام ٔٛاكؿ، ايٗ ثؾِٟب ام يىـيٍل ٔزنا ُـٜ ثٛؿ٘ـ 

٘جٛؿ كاٟٞبي عُٕ ٚ ٘مُ ًلي٢ ٚ اكماٖ، ٔنيـ ثل ٣ّت ُـٜ ٚ ٌلؿٍ . وٝ ؿك ٔٛال٢ ثغلا٘ي ٕ٘يتٛاٌ٘تٙـ ثٝ يبكي يىـيٍل ثِتبثٙـ

وبالٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٛيوٜ غالت ٚ ٔٛاؿ ؽٛكاوي ثيٗ ايبالت ٚ ٚاليبت كا ؿائٕبً ثب اُىبَ كٚثٟلٚ ٔيىلؿ ٚ ؿك ٘تيزٝ، ثل ًبيل ثؾِٟبي 

ؿك ايٗ ثيٗ ؿك پي ٚل١ٛ رًٙ رٟب٘ي اَٚ وٝ ًلاًل ايلاٖ ثٝ . التٔبؿي ٚ ارتٕب٣ي وِٛك تإحيلي ٘بّٜٔٛة ثل ربي ٔيٍقاُت

تٔلف ؿِٚتٟبي كًٚيٝ ٚ اٍّ٘يي ؿكآٔـ، ٔمبكٖ ثب ايبٔي ُـ وٝ ؿك ثٌيبكي ام ٘مبٙ وِٛك ثبكٍ ا٘ـن ٚ ٘بوبفي ٔٛرت آُىبك ُـٖ 

ثلكًيٟبي ا٘زبْ ُـٜ ام ٠ٙٔل تبكيؾي ٚ ثٛيوٜ ثب تىيٝ ثل اًٙبؿ . لغٜي ُـ ٚ ٔلؿْ ايلاٖ ؿك ًؾتي عبُٓ ام آٖ ثٝ ًل ٔيجلؿ٘ـ

ٔٙتِل ِ٘ـٜ ِ٘بٖ ٔيـٞٙـ ؿك ايٗ ؿٚكٜ وٝ ثب آُفتٍيٟبي ثلآٔـٜ ام رًٙ ٚ پليِب٘يٟبي ًيبًي، ارتٕب٣ي ٚ التٔبؿي تٛؤْ ُـٜ 

ثٛؿ، ٣ٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ ٛجي٤ي ٚ اٌ٘ب٘ي صٙـي ثب٣ج ؽِىي ٚ لغٜي ُـٜ ٚ ع٘ٛك ٘يلٚٞبي ثيٍب٘ٝ ٘ين ثل ُـت آٖ افنٚؿ ٚ ؿك 

ٔمبِٟي وٙٛ٘ي ثب تىيٝ ثل اًٙبؿ آكُيٛي ٔٙتِل . پـيـاك ُـ.  1919ْ- 1917./ 1298ٍ- 1296٘تيزٝ، لغٜي ثنكي ًبِٟبي 

ِ٘ـٞي ٔٛرٛؿ ؿك ًبمٔبٖ اًٙبؿ ّٔي ايلاٖ ٚ ٔلون اًٙبؿ ٚ تبكيؼ ؿيپّٕبًي ٚماكت أٛك ؽبكرٝ، لغٜي ٚ ٔٔبئت ٘بُي ام آٖ كا 

ٔٛكؿ ثلكًي ٚ تغميك ٣ّٕي ٚ تبكيؾي للاك ٔيـٞـ ٚ ٘مَ ٞليه ام ٣ٛأُ آّي ٚ فل٣ي آٖ، ثٝ ؽّٔٛ ع٘ٛك ٘يلٚٞبي ٠٘بٔي 

. كًٚيٝ كا تغّيُ ٚ تجييٗ ٕ٘بيـ ٚ ٔيناٖ احلٌقاكي ايِبٖ ثل ايٗ لغٜي كا ٤ّْٔٛ ٕ٘بيـ

. لغٜي، ُلق ايلاٖ، رًٙ رٟب٘ي اَٚ، كًٚيٝ: واژگان کليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تبكيؼ ايلا٘ي ا٘زٕٗ پيًٛتٝ ٣٘ٛ ٚ فلٍٞٙي ٜٔب٤ِبت ٚ اٌ٘ب٘ي ٣ّْٛ پوٍِٚٞبٜ تبكيؼ پوِٚٞىـٜ اًتبؿيبك. 

 



مقدمه 

رب٤ٔٝ ايلاٖ ؿك اؿٚاك ٔؾتّف ثٛيوٜ ؿك ؿٚكٞي لبربك، ُبٞـ ثلٚم ؽِىٌبِيٟبي ٌٌتلؿٜ ٚ ثٝ ؿ٘جبَ آٖ لغٜيٟبي ٔت٤ـؿي ثٛؿ 

وٝ ؿك اؿأٟي پيبٔـٞبي ٔٙفي آٖ، تؾليت ٔٙبث٢ وِبٚكمي، تّف ُـٖ اعِبْ، ٌلًٍٙي ٚ ُي١ٛ ٔلٌجبك ا٘ٛا١ ثيٕبكيٟب ٚ ٤ٔ٘التي 

ؿك ثلٚم ايٗ ثغلاٟ٘ب ٚ پيبٔـٞبي ٘بُي ام آٖ، ٣ٛأُ ٔؾتّفي ؿؽيُ ثٛؿٜ وٝ ام آٖ ٔيبٖ ٔيتٛاٖ ثٝ . ام ايٗ ؿًت پـيـ آٔـٜ اًت

٤ٗٚيت الّيٕي ايلاٖ، ثيىفبيتي وبكٌناكاٖ عىٛٔتي ؿك ٔـيليت ثغلاٖ، ٤ٗفٟبي ًبؽتبكي عىٛٔت ٚ ثلؽي ٣ُّ ؽبكري اُبكٜ 

-ام رّٕٝ ٟٕٔتليٗ ايٗ ٣ٛأُ ثبيـ ثٝ رٍٟٙب . پبكٞبي ام ٣ٛأُ ٘ين ؿك ٍٞٙبٟٔي ثلٚم لغٜي ًجت تِـيـ ثغلاٖ ٌلؿيـٜ اًت. ولؿ

١ٛٗٛٔ . ٚ تٟبرٕٟبي پيـكپي، ثيخجبتي ًيبًي ٚ ٔـاؽالت ؿِٚتٟبي ثيٍب٘ٝ تٛرٝ ؿاُت- وٝ اغّت ام ٣ٛأُ ٔٛرـ لغٜيٟب ثٛؿ٘ـ

ٔمبِٝ عبٗل ؿك كاًتبي تجييٗ ٚ تغّيُ ٣ٛأُ تإحيلٌقاك ؿك لغٜي ايلاٖ ؿك ثغجٛعٟي ٚل١ٛ رًٙ رٟب٘ي اَٚ ؿك ٜٔٙمٟي ُلق 

 1296ايلاٖ ا٘تؾبة ُـٜ تب ثب تىيٝ ثل ٜٔب٤ِبت اًٙبؿي ثٝ ثلكًي آحبك ٚ تج٤بت رًٙ رٟب٘ي اَٚ ؿك ايلاٖ ٚ ٚل١ٛ لغٜي ًبِٟبي 

.  ثپلؿامؿ. 1919ْ- 1917./  1298ٍتب 

 ٔٛكؿ ٘يبم اكتَ لغٜي ؿك مٔب٘ي كػ ؿاؿ وٝ ايلاٖ ؿك ميل ًّٜٝ اكتَ ثليتب٘يب ثٛؿ ٚ تإٔيٗ وٙٙـٜ آّي ٔٛاؿ غقايي ٚ ًيٛكًبت

ثؾَ ٟٕٔي ام ٔغٔٛالت وِبٚكمي ايلاٖ ثًٟٛيّٝ اكتَ ثليتب٘يب ٚ پيٕب٘ىبكاٖ آٖ ؽليـاكي ٔي. ثليتب٘يب ؿك ٜٔٙمٝ ثِٟٕبك ٔيلفت

٣زيجتل ايٙزبًت وٝ اكتَ ثليتب٘يب ٔب٢٘ ام ٚاكؿات ٔٛاؿ غقايي ام . ايٗ ًيبًت ًجت وبَٞ ُـيـ ٔٛاؿ غقايي ؿك ايلاٖ ُـ. ُـ

ٚ ٞٙـ ٚفٛك غّٝ ٚرٛؿ ؿاُت،  (٣لاق)ؿك عبِي وٝ ؿك ثيٙبِٟٙليٗ . ثيٙبِٟٙليٗ ٚ ٞٙـ ٚ عتي ام ايبالت ٔتغـٜ آٔليىب ثٝ ايلاٖ ٔيِـ

ؿك ايٗ ًبِٟب، ؿِٚت ثليتب٘يب ايلاٖ كا ام ؿكآٔـٞبي ٘فتي ؽٛؿ ٘ين ٔغلْٚ . ؿك ٔيب٘ٝ ايٗ ؿٚ ًلمٔيٗ، ايلاٖ ام وٕجٛؿ غّٝ ؿك ك٘ذ ثٛؿ

.   ولؿ تب ام ٤ٗٚيت ثٝ ٚرٛؿ آٔـٜ ث٤ٟٙٛاٖ اثناكي ثلاي ًّٜٝ ثل ًلمٔيٗ ايلاٖ ثٟلٜ ثلؿ

ؿك عبِي وٝ ًيبًتٟبي اًت٤ٕبكٌلايب٘ٝ اٌٍّ٘تبٖ ؿك لٌٕتٟبي ٔلوني ٚ رٙٛثي، ثٝ تِـيـ فبر٤ٟي اٌ٘ب٘ي ٔلي ٚ ٔيل ٘بُي ام 

لغٜي ٔٙزل ُـ، ٌٕٞبيٝ ُٕبِي ي٤ٙي ؿِٚت كًٚيٝ ٘ين ثب كٚيىلؿي ِٔبثٝ ٚ صٝ ثٌب غيلاٌ٘ب٘يتل، ؿك ُلق ٚ ُٕبَ ٚ ُٕبَ غلة 

ثب ٚرٛؿ ؽلٚد ٘يلٚٞبي كًٚيٝ . ايلاٖ ثٝ ا٣ٕبَ ًيبًتٟبي اًت٤ٕبكي ٔـاؽّٝ رٛيب٘ٝ ٚ تِـيـ ُلايٚ لغٜي ؿك وِٛك الـاْ ٕ٘ٛؿ

ثٟـ٘جبَ ٚل١ٛ ا٘مالة ثِّٛيىي ٚ تِىيُ ؿِٚت رٕبٞيل ُٛكٚي وٝ ثٝ وٙبكٍٞيلي آٟ٘ب ام ٔيبؿيٗ رًٙ ا٘زبٔيـ، اًٙبؿ ثبلي ٔب٘ـٜ 

ام ايبْ ع٘ٛك ٚ عتي ؿك ثغجٛعٟي ٣مت ِ٘يٙي ايِبٖ، ِٔغٖٛ ام ٌناكُٟب، ُىبيبت، ٣لايٖ ٚ فزبي٢ اٌ٘ب٘ي لٛاي كًٚيٝ ؿك 

.  ١ٛٗٛٔ ٟٕٔي وٝ تبوٖٙٛ ثٝ آٖ پلؿاؽتٝ ِ٘ـٜ اًت. ٔٙبٛك ٔقوٛك اًت

ثيتلؿيـ ُٙبؽت عبؿحٟي لغٜي ُلق ايلاٖ ؿك ٛي رًٙ رٟب٘ي اَٚ ثب تىيٝ ثل اًٙبؿ ٔٙتِل ِ٘ـٜ ٔٛرٛؿ ؿك آكُيٛٞبي ايلاٖ 

ٚ ثلكًي ٘مَ ؿِٚتٟبي اٌٍّ٘تبٖ ٚ كًٚيٝ ؿك ٚل١ٛ ٚ تِـيـ تّفبت اٌ٘ب٘ي ؿك ٛي ًبِٟبي رًٙ رٟب٘ي اَٚ، ثل ٍ٘لٍ 

ٕٞضٙيٗ . پوٍِٚٞلا٘ي وٝ ؿكثبكٞي ٣ُّ ٣مجٕب٘ـٌي ايلاٖ ٚ كٚي وبك آٔـٖ ؿِٚت كٗبُبٜ تغميك ٔيىٙٙـ تإحيلٌقاك ؽٛاٞـ ثٛؿ

ثلكًيٟبيي وٝ ؿكثبكٜ ُٙبؽت كيِٟٟبي كؽٛت ٚ كوٛؿ ٛجمبت رب٤ٔٝ ٚ پيبٔـٞبي عبُٓ ام ٌٌٌت ارتٕب٣ي ٔتإحل ام ثل ٞٓ 

.  ؽٛكؿٖ تٛامٖ ٘يلٚٞبي ِٔٛـ ٚ ٘فٛى ٔلؿٔي اًت، تإحيل ٣ٕيمي ثل ربي ؽٛاٞـ ٟ٘بؿ

                                                           

. آٚكؿ٘ـ ٔي ٌلؿ ؽبٖ ٔٛوت يب ِِىل ٣جٛك ثلاي كاٜ ًل كًٚتبٞبي ام وٝ اي ٣ّٛفٝ ٚ ؽٛاكثبك ٤ٔٙي ثٝ تلوي اًت اي ٚاهٜ. 

 



ام ايٗ كٚ، ُ٘ٛتبك وٙٛ٘ي ثل آٖ اًت ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت ١ٛٗٛٔ ٚ فمـاٖ تغميك رب٢ٔ ٔجتٙي ثل ٔٙبث٢ ٚ اًٙبؿ ٔٙتِل ِ٘ـٜ ام 

ٚال٤يبت ٔلثٛٙ ثٝ ٌٔإِٟي ؽِىٌبِي ٚ لغٜي ُلق ايلاٖ ؿك ٛي ؿٚكاٖ رًٙ رٟب٘ي اَٚ ٚ ٕٞضٙيٗ تبمٜ ثٛؿٖ اٛال٣بت ٔٛرٛؿ 

. ؿك اًٙبؿ ثبيٍب٘يٟبي ايلاٖ، افك تبمٞبي ام ٚلبي٢ ايٗ ثلٞٝ ام تبكيؼ ايلاٖ كا ثٝ ؿًت ؿٞـ

 

ٓغٙٝ پيىبك ٘يلٚٞبي كٚى ٚ اٍّ٘يي ٚ ٣خٕب٘ي ارتٕب٣ي ُٟلٞبيي وٝ - ؿكثبكٞي پيِيٟٙي تغميمبت ؿكثبكٜ اٚٗب١ ٚ اعٛاَ ًيبًي

 لبثُ تٛرٟي صبح ٚ ٔٙتِل ُـٞب٘ـ وٝ ؿك ٕٞٝ آٟ٘ب اُبكٟٞبيي وّي ثٝ ١ٛٗٛٔ لغٜي ٚ ؿك ٛي ؿٚكاٖ رًٙ رٟب٘ي ثٛؿ٘ـ، وتبثٟبي

أب ثب ٔغٛكيت لغٜي . رنئي ٚ ٔفيـي ؿًت يبفتوٕجٛؿ ٔٛاؿ غقايي ٚ ثيٕبكيٟبي ٚاٌيل ُـٜ اًت ٚ ام الثالي آٟ٘ب ٔيتٛاٖ ثٝ ٔٛاكؿ 

« 4ُٕبكٜ ، 1385ثّٛصٌتبٖ ؿك رًٙ رٟب٘ي اَٚ، ٣جبى ًلافلامي، پوَٚٞ ٘بٔٝ تبكيؼ، پبيين  »ؿك عٛمٞي ُلق ايلاٖ ثٝ رن ٔمبِٟي

ثلاي ٗلثٝ مؿٖ ثٝ ٔٙبف٢ اٌٍّ٘تبٖ ؿك ثّٛصٌتبٖ ٚاكؿ ٣ُٕ وٝ عبٚي اٛال٣بتي اًت ُبُٔ ايٗ ٘ىبت وٝ ؿك رًٙ رٟب٘ي اَٚ إِٓب٘يٟب 

ُـ٘ـ ٚ ٕٞيٗ وبك ًجت ٚاكؿ ُـٖ ثّٛصٟب ؿك رليبٟ٘بيي ُـ وٝ ام رّٕٝ آٟ٘ب ٔيتٛاٖ ام كٚاد اًّغٝ لبصبق ٚ ٛلفـاكي ام إِٓبٟ٘ب كا 

اٍّ٘يٌيٟب ثلاي عفٞ ٔٙبف٢ ؽٛؿ كٚاثٜي ثب ًلؿاكاٖ ثّٛس ثلللاك ولؿ٘ـ ٚ عتي ٞيإت ٔىلاٖ كا تِىيُ ؿاؿ٘ـ وٝ ٞـفَ . ٘بْ ثلؿ

ثب ٚرٛؿ ايٗ، ت٤ـاؿي ام ٛٛايف ثّٛس ؿك ٔمبثُ اٍّ٘يٌيٟب ايٌتبؿ٘ـ ٚ ام ًلمٔيٗ . تغىيٓ كٚاثٚ ؿًٚتب٘ٝ ٛٛايف ثّٛس ثب اٍّ٘يي ثٛؿ

١ٛٗٛٔ ايٗ ٔمبِٝ ٕٞيٗ ايٌتبؿٌي ثّٛصٟب ؿك ٔمبثُ ثيٍبٍ٘بٖ اًت ٚ الـأبتي وٝ اٍّ٘يٌيٟب ٚ إِٓب٘يٟب ؿك . ؽٛؿ ؿفب١ ولؿ٘ـ

.  ثّٛصٌتبٖ ثٝ ا٘زبْ كًب٘ـ٘ـ

وبك ِٔتلن مٞلا ٣ّيناؿٜ ثيلرٙـي ٚ رٛاؿ « تإحيلات التٔبؿي رٍٟٙبي رٟب٘ي اَٚ ٚ ؿْٚ ؿك ثيلرٙـ»ٕٞضٙيٗ ٛلط پوِٚٞي 

ٔيىب٘يىي، ٕٞضٙب٘ىٝ ام ٣ٙٛاٖ آٖ ٘ين ِٟٔٛؿ اًت ثب تٕلون ثل ٜٔٙمٟي ثيلرٙـ ؿك ٛي ؿٚ رًٙ، ثٝ پيبٔـٞبي التٔبؿي ٘بُي ام 

ام ايٗ كٚ، وٕتل ٜٔبِجي ثب . (٣1380ّيناؿٜ ثيلرٙـي، ٔيىب٘يىي، )ع٘ٛك ٘يلٚٞبي ثيٍب٘ٝ ا٣ٓ ام كٚى ٚ اٍّ٘يي پلؿاؽتٝ اًت 

ثب . ٣ٛٗٛٔيت ٔمبِٟي عبٗل ا٘زبْ يبفتٝ اًت وٝ ٔتإحل ام فمل اٛال٣بتي وٝ ٘بُي ام فول ٜٔبِت ٔىلك ؿك ُ٘ٛتٟٟبي ٔؾتّف اًت

ايٗ عبَ، ؽُٛجؾتب٘ٝ ؿك ٔيبٖ ا٘جٜٛ اًٙبؿ ٔٛرٛؿ ؿك ًبمٔبٖ اًٙبؿ ٚ وتبثؾب٘ٝ ّٔي، آكُيٛ ٔلون اًٙبؿ ٚ تبكيؼ ؿيپّٕبًي ٚماكت 

ؽبكرٝ ٚ ٔلون اًٙبؿ ٔزّي ُٛكاي ّٔي، اًٙبؿ فلاٚا٘ي ؿكثبكٜ لغٜي ٚ ؽِىٌبِي ٚ ثلٚم ثيٕبكي ؿك ًبِٟبي رًٙ رٟب٘ي اَٚ 

 وٙٛ٘ي ٘ين ثب ٕٞيٗ كٚيىلؿ، ثل آٖ اًت تب ثب تىيٝ ٔمبِٟي. ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٜٔب٤ِٝ ٚ ثلكًي آٟ٘ب، ٘ىبت فلاٚا٘ي كا ؿك ايٗ ثبكٜ آُىبك ٔيىٙـ

ثل ايٗ اًٙبؿ، ٔلٚكي ثل ُلايٚ ُلق ايلاٖ ٚ ثلٚم لغٜي ايٗ ٘ٛاعي ؿك ٛي ؿٚكاٖ رًٙ ثيٙبُِّٕ اَٚ كا ٔٛكؿ ثلكًي ٚ تغّيُ للاك 

ثلاي ا٘زبْ ايٗ ٞـف ٘ين ثب ٔلار٤ٝ ٚ كئيت اًٙبؿ ٔٛرٛؿ ؿك فٛق اِقول، اًٙبؿي وٝ ٕٞٝ ؿكثبكٜ لغٜي ٚ ٣ٛاكٕ آٖ ؿك ُلق . ؿٞـ

.  ايلاٖ ثٛؿ٘ـ ا٘تؾبة ٚ ث٤ٟٙٛاٖ ٔٙج٢ آّي ايٗ ُ٘ٛتبك ام آٟ٘ب اًتفبؿٜ ُـ

 

بروز قحطي در مرزهاي شرقي ايران در طي جنگ جهاني اول  

ٚ ٘يبٔـٖ ثبكاٖ وبفي ٚ ثلٚم ِ٘ب٘ٝ ٞبي وٓ آثي، ؿِٚت ايلاٖ ؿك اٚاؽل تيل ٕٞبٖ ًبَ، ٓـٚك غّٝ ام .  1294ٍثب ُل١ٚ ثٟبك 

ًيٌتبٖ كا ١ٕٛٙٔ ٚ عتي اربمٜ ٘ـاؿ غّٝ ًيٌتبٖ ثٝ ٔٔلف ٘يلٚٞبي ٠٘بٔي اٍّ٘يي وٝ ؿك ًلعـات ًيٌتبٖ ٚ ثّٛصٌتبٖ ٌٔتمل 

، ٔلون .ق1333/ 58/ 4/ 68، ًبمٔبٖ اًٙبؿ ٚ وتبثؾب٘ٝ ّٔي ايلاٖ؛ ًٙـ ُٕبكٜ 240- 1493- 300ًٙـ ُٕبكٜ )ُـٜ ثٛؿ٘ـ، ثلًـ 

. (اًٙبؿ ٚ تبكيؼ ؿيپّٕبًي ٚماكت أٛك ؽبكرٝ

 6./ ق1333 ٤ُجبٖ 15ؿك ايٗ ثبكٜ ًفبكت اٍّ٘يي ؿك تٟلاٖ صٙـ ثبك ثب ٚماكت أٛك ؽبكرٝ ٘بٍٟٔٙبكي ولؿ ٚ ام رّٕٝ ؿك 

يميٗ ؿاكْ وٝ ثٝ ٛٛك ثيٜلفي ثٝ ايٗ ٌٔإِٝ كًيـٌي ُٛؿ ثل رٙبة ٌٔتٜبة »: ؿك ٘بٟٔبي ثٝ ٚميل أٛك ؽبكرٝ ُ٘ٛت. 1294ٍتيل



٣بِي ٌّٔٓ ؽٛاٞـ ُـ وٝ ايٗ ٢ٙٔ اثـاً ِنٚٔي ٘ـاكؿ، صلا وٝ ٣الٜٚ ثل غّٝ أٌبِٝ، ٔمـاك ميبؿي ام ًبِٟبي پيَ ؿك ًيٌتبٖ ٔٛرٛؿ 

ثٙبثلايٗ ثلاي ٢ٙٔ عُٕ غّٝ ٕ٘يِٛؿ ِنْٚ عفٞ اعتيبربت اٞبِي ٔغّي كا ٔإؽق للاك ؿاؿ، صلا وٝ ميبؿي غّٝ ثبيٌتي ٔزجٛكاً . اًت

، ًبمٔبٖ اًٙبؿ ٚ وتبثؾب٘ٝ ّٔي ايلاٖ؛ 240-1493- 299ًٙـ ُٕبكٜ )« ليٕت غّٝ كا تٙنَ ؿٞـ ٚ ام ايٗ رٟت ٣بيـات تٙنَ ٔيىٙـ

ثب ٚرٛؿ ايٗ، اؿاكٜ ٔبِيٝ ًيٌتبٖ ٤ٔتمـ ثٛؿ ثٝ . (ٔلون اًٙبؿ ٚ تبكيؼ ؿيپّٕبًي ٚماكت أٛك ؽبكرٝ. ق1333/ 68/4/58ًٙـ ُٕبكٜ 

ٚ ٞلٌبٜ ٔمـاكي فٛلب٤ِبؿٜ عُٕ ثٝ ؽبكرٝ ُٛؿ اٞبِي ؿصبك ًؾتي ٚ »ًجت ٘يبٔـٖ ثبكاٖ وبفي ٚ وٕأثي، غّٝ ؿك ًيٌتبٖ وٓ ثٛؿٜ 

، 240- 1493- 292ًٙـ ُٕبكٜ  )[ اؿاكٜ ٔبِيٝ ثٝ ٚماكت ٔبِيٝ ؿك ؿٞٓ ًٙج11ّٝثلٌلفتٝ ام تٍّلاف ٕ٘لٜ ]« لغٜي ؽٛاٞٙـ ُـ

.  (ًبمٔبٖ اًٙبؿ ٚ وتبثؾب٘ٝ ّٔي ايلاٖ

ؿك تإييـ ٚ تىٕيُ ايٗ تٍّلاف، پٙذ كٚم ث٤ـ ؿك پب٘نؿٞٓ ًٙجّٝ اؿاكٜ ٔبِيٝ ًيٌتبٖ، تٍّلاف ؿيٍلي ثٝ تٟلاٖ فلًتبؿ وٝ 

ثٟٛاًٜٝ تٛلف لِٖٛ اٍّ٘يي ٚ غّٝ ميبؿي وٝ آٟ٘ب ثلاي ٔٔبكف لِٛ٘ي ؽٛؿ ؽليـٜ ٚ ٔيؾل٘ـ، غيل ٕٔىٗ اًت ثتٛاٖ غّٝ »

ٚ ف٤الً تب عـٚؿي اٞبِي ؿصبك ٣ٌلت ٚ ًؾتي ُـٜ ٚ »ؿك پبيبٖ ٘ين تإويـ ُـٜ ثٛؿ . «ثٟـًت آٚكؿ تب اربمٜ عُٕ آٖ ٓبؿك ُٛؿ

.    (، ٕٞب240ٖ-1493- 298ًٙـ ُٕبكٜ )« ثلاي آيٙـٜ ٘ين ٜٔ٘لثب٘ـ

ثب ايٗ ٕٞٝ ثل احل فِبك اٍّ٘يٌيٟب ثل ؿِٚت ايلاٖ، ٚماكت ٔبِيٝ ثٝ ٘بصبك ثٝ عىٛٔت ؽلاًبٖ كٚي آٚكؿ، ُبيـ ثتٛا٘ـ ام آٖ ؽٜٝ 

ايبِت "ؿك ٘بٟٔبي ثٝ . 1294ٍ [ٟٔل]ثـيٗ ٠ٙٔٛك ؿك ًْٛ ٔيناٖ . مكؽين غّٝ ٔٛكؿ ٘يبم ٚاعـٞبي ٠٘بٔي اٍّ٘يي كا تٟيٝ وٙـ

ؿك ثبة ٢ٙٔ عُٕ غّٝ ٚ اكماق ام ًلعـات ؽلاًبٖ ؿك ًٙٝ ٔبٗيٝ ث٤٘ي اعىبْ ؿك ٔلون ثٝ اؿاكٜ ٌٕلوبت »:  ُ٘ٛت"رّيّٝ ؽلاًبٖ

ًلعـي ؽٛؿُبٖ عُٕ ٔمـاكي غّٝ ٚ اكماق كا المْ  [پبؿٌبٖ]ٚ صٖٛ ٔإٔٛكيٗ ؿِٚت  اٍّ٘يي ثلاي آفٚلٝ ًبؽّٛ ... ٓبؿك ُـٜ 

. (، ٕٞب240ٖ-1493- 319ًٙـ ُٕبكٜ )« ٔيـا٘ٙـ ٚ ؿك ايٗ ٔـت يبؿؿاُتٟبي ٣ـيـٜ ثٝ ٚماكت أٛك ؽبكرٝ ؿاؿٜ ا٘ـ

فمٚ ثٝ ٔالع٠بت التٔبؿي ٚ عفٞ آًبيَ اٞبِي ثٛؿٜ اًت ٚ ام آٖ ٛلف ٞٓ ؿك ٔٛكؿ »ثٝ اًتٙبؿ ايٙىٝ لبٖ٘ٛ ٢ٙٔ ٓـٚك غّٝ 

ايٗ اُىبالت وٝ ام كاثٜٝ . «آفٚلٝ لِٖٛ ًلعـي اٍّ٘يي، اٌل ثلاي ٢ٙٔ آٖ رـيتي ثِٛؿ، ثب٣ج تِٛيـ ث٤٘ي اُىبالت ؽٛاٞـ ثٛؿ

 ؿك ثيِتل ٔٛاكؿ ام ثلآٚكؿٖ ؽٛاًتٟٟبي اًت٤ٕبكي ثليتب٘يبي وجيل ثب ؿِٚت ٘بتٛاٖ ايلاٖ ثلؽبًتٝ ثٛؿ ٚ ام ايٗ كٚ ؿِٚت ٕ٘يتٛاٌ٘ت

تغميك »ثليتب٘يبي وجيل ٚ عىٛٔت اٍّ٘يٌي ٞٙـًٚتبٖ ُب٘ٝ ؽبِي وٙـ، ؿك اؿأٝ ام ايبِت ؽلاًبٖ ؽٛاًت ؿكثبكٜ ايٗ ١ٛٗٛٔ 

، 240-1493- 318ًٙـ ُٕبكٜ )« ٣ٕيمي وٙـ وٝ اٌل ٚال٤بً ؿك ٢ٗٚ وٙٛ٘ي غّٝ ٚ اكماق ؿك عـٚؿ ؽلاًبٖ ٔتٕ٘ٗ ٣ٌلتي ٘يٌت

لبٖ٘ٛ ٢ٙٔ ؽلٚد غّٝ كا اِغب وٙـ، أب اٌل ؽلٚد غّٝ ام ؽلاًبٖ ثب٣ج ثلٚم اٜٗلاة ٚ ٘بكاعتي ٔيِٛؿ ثبم ثلاي ؽلٚد غّٝ . (ٕٞبٖ

. اًتخٙبئي لبئُ ُٛ٘ـ تب ٔمـاكي غّٝ ثٝ لِٖٛ اٍّ٘يي ثلًـ

 ثٝ اؿاكٜ وُ ٌٕلن ُ٘ٛت 23699 ثٝ ُٕبكٜ ام ًٛي ؿيٍل، ٚماكت ٔبِيٝ وٝ ؿك ٔغقٚك ًؾتي للاك ٌلفتٝ ثٛؿ، ؿك ُِٓ ٔيناٖ ٘بٟٔبي

، ام اؿاكٜ وُ «٣ٙمليت تىّيف ل٤ٜي ايٗ وبك ٤ٔيٗ ٔي ُٛؿ»ٚ ؿك آٖ ثب اُبكٜ ثٝ ٔقاولٜ ٚماكت ٔبِيٝ ثب ايبِت ؽلاًبٖ ٚ ايٗ وٝ 

ٔمـاكي وٝ عميمتبً ثلاي آفٚلٝ آٟ٘ب »ٌٕلن ؽٛاًت وٝ ثٝ ٛٛك ٔٛلت اربمٜ ؿٞـ وٝ ٌٕلن ًلعـي ٔب٢٘ ؽلٚد غّٝ ِ٘ٛؿ ٚ 

. (، ٕٞب240ٖ-1493- 319ًٙـ ُٕبكٜ )« ٗلٚكت ؿاكؿ اربم٠ عُٕ ثـٞٙـ

تبوٖٙٛ كٚي . 1071ٍأب ِٔىُ اًبًي ؿك وِبٚكمي ًيٌتبٖ ثلٚم ًيالثٟب ٚ ؽِىٌبِيٟبي ٔتٙبٚثي ثٛؿٜ اًت وٝ ام ًبَ 

 ٚ تللٖٛ ثٝ ٔزلاي وٙٛ٘ي تغييل ٌٔيل ؿاؿ ٚ ثل احل آٖ، ًيالثٟب- ام ٌٔيل ؿِتبي كألٚؿؿك ايٗ ًبَ كٚؿؽب٘ٝ ٞيلٔٙـ . ؿاؿٜ اًت

(.  290- 273: 1389اثلاٞيٓ ماؿٜ، )ؽِىٌبِيٟبي ٔتٙبٚثي كػ ٕ٘ٛؿ وٝ ٞٙٛم اؿأٝ ؿاكؿ 

.  1294ٍثيٌتٓ ٟٔل ./ ق1333ثٝ ايٗ تلتيت، صٙبٖ وٝ ام ٌناكٍ وبكٌناك ًيٌتبٖ ثٝ ٚماكت أٛك ؽبكرٝ ؿك صٟبكْ فيبِغزٝ 

ثل احل ٛغيبٖ ٞيلٔٙـ ٚ ٘بثٛؿي وِتناكٞبيي صٙـ ٚ آفت مؿٌي ٔغٔٛالت، ؽِىٌبِي صٟلٜ ؽٛؿ كا . 1294ٍؿك ٔيأيـ، ؿك ًبَ 



٣ٌلت اٞبِي كا فلا ٌلفتٝ ٚ االٖ وٝ ًل ؽلٔٗ اًت، ٌٙـْ »: ؿك ايٗ ٌناكٍ آٔـٜ اًت. ٕ٘بيبٖ ولؿ ٚ ٔلؿْ ثٝ تٍٙٙب افتبؿ٘ـ

ؿك . «ًبيل ارٙبى ؿيٍل كا ٞٓ ثٝ ٕٞيٗ ا٘ـامٜ تٔٛك فلٔبيٙـ. وبٜ ؿٚ تٛٔبٖ اًت [ٚ]رٛ صٟبكؿٜ تٛٔبٖ  [ٚ]ؽلٚاكي ثيٌت تٛٔبٖ 

ٔمـاك ٌنافي وٝ ٔبِيٝ رٙي ثٝ ؽبكرٝ فلٚؽتٝ ٚ وـؽـايبٖ ٚ ٔجبُليٗ ٘تٛاٌ٘تٟب٘ـ ام ثبثت آفتنؿٌي ٚ ًيُ تإؿيٝ »ايٗ عبَ آٖ 

أب صٖٛ . «كًٕبً ثيٌت فملٜ عٛاِزبت الِٚٓٛي ٔبِيٝ كا پيِٟٙبؿ وبكٌناكي ٕ٘ٛؿٜ ٚ ٜٔبِجٝ ٔي ٕ٘بيـ [اٍّ٘يي]لٌٍِٙٛلي . ٕ٘بيٙـ

ثب ايٗ ٕٞٝ ٔإٔٛكاٖ . «ُـٜ ثٛؿ [اٍّ٘يي]ٔجتال ثٝ ٔقاولٜ ٚ ِٔبرلٜ ثب لٌٍِٙٛلي »غّٝ ٚ ؽٛاكثبكي ٘جٛؿ، وبكٌناكي ًيٌتبٖ 

اٍّ٘يي ؿك پي ايٗ ثٛؿ٘ـ وٝ ٞل صٝ غّٝ ٚ ؽٛاكثبك ؿك ًيٌتبٖ ٚ ثّٛصٌتبٖ يبفت ٔيِـ ثٝ مٚك ام ٟ٘بؿٞبي ؿِٚتي ٚ ٔلؿْ ٜٔ٘لة 

 وبكٌناك ًيٌتبٖ ايٗ ثٍيل٘ـ ٚ ثٝ پبؿٌبٟ٘بي ٠٘بٔي ؽٛؿ ؿك ٔلمٞبي ايلاٖ ٚ ٞٙـًٚتبٖ ثفلًتٙـ ٚ ثٝ ٌفتٟيام لغٜي ٚ ؽِىٌبِي 

اًت ٚ ٔغِٔٛي ؿك وبك ٘يٌت « مكا٣ت أٌبِٝ ٞٓ ثٝ ٚاًٜٟي ٘جٛؿٖ ثقك، ٘مٔبٖ وّي ٚاكؿ ُـٜ»ّٜٔت كا ٕ٘يپقيلفتٙـ وٝ ثٝ 

. (، ًبمٔبٖ اًٙبؿ ٚ وتبثؾب٘ٝ ّٔي ايلا240ٖ-1493-297ًٙـ ُٕبكٜ )

غّٝ صٙـاٖ فلاٚاٖ ٘جٛؿ ٚ رٌّٛيلي ام ٓـٚك آٖ ثٝ ؽبكد ٟ٘بيت ٗلٚكت كا . 1915ْ./ 1294ٍؿك ٞل ٓٛكت ثب ايٗ وٝ ؿك ًبَ 

ؿاُت، وٌٍِٙٛلي اٌٍّ٘تبٖ ثل آٖ ثٛؿ وٝ غّٝ ٔٛكؿ ٘يبم ؽٛؿ كا ام ًيٌتبٖ ثيلٖٚ ثلؿٜ ٚ ثٝ پبؿٌبٟ٘بي ًلعـي ثلًب٘ـ ٚ اٌل 

ثلٌلفتٝ ام ٌناكٍ ٔبِيٝ ].  ٔتًُٛ ُٛؿ ٚ وبك ؽٛؿ كا ثٝ ا٘زبْ ثلًب٘ـ"لٜٛ لٟليٝ"ٔإٔٛكاٖ ٌٕلن ام عُٕ آٟ٘ب رٌّٛيلي وٙٙـ ثٝ 

.  (، ٕٞب240ٖ-1493-221ًٙـ ُٕبكٜ  )[.1294ٍ ُٟليٛك 26./ 1915ْ ًپتبٔجل 18ًيٌتبٖ ثٝ اؿاكٜ ٌٕلوبت، ؿك 

٠٘بٔيبٖ اٍّ٘يٌي ثلاي ؿًتيبثي ثٝ غّٝ ٔٛكؿ ٘يبم ؽٛؿ ثٝ اًّغٝ ؿًت ٘جلؿ٘ـ وٝ ٘يبمي ثٝ ايٗ وبك ٘جٛؿ، ميلا پيِىبك ٔبِيٝ 

 كا ؿك ثل ٔيٍلفت ثٝ ٛٛك غيلٌٔتميٓ ثٝ لِٖٛ اٍّ٘يي "٘ٛمؿٜ فملٜ"ًيٌتبٖ ٔمـاك فلاٚا٘ي غّٝ وٝ ثٝ ٌناكٍ اؿاكٜ ٔبِيٝ ًيٌتبٖ 

ثٝ ٕٞيٗ ًجت ٕٞٝ . (، ٔلون اًٙبؿ ٚ تبكيؼ ؿيپّٕبًي ٚماكت أٛك ؽبكرٝ.ق1591/40/58/1333ًٙـ ُٕبكٜ )فلٚؽتٝ ثٛؿ 

٘بٔٝ ٚماكت أٛك ]ُـٜ ثٛؿ٘ـ وٝ صٍٛ٘ٝ رٙي ٔٛكؿ ٠٘ل كا فلاٞٓ وٙٙـ « وـؽـايبٖ ٚ ٔجبُليٗ ثٝ رٟت تإؿيٝ آٟ٘ب ثٝ وّي ؿكٔب٘ـٜ»

. (، ًبمٔبٖ اًٙبؿ ٚ وتبثؾب٘ٝ ّٔي ايلا240ٖ-1493-282ًٙـ ُٕبكٜ . )[.1294ٍؽبكرٝ ثٝ ٚماكت ٔبِيٝ ؿك اَٚ آفك 

«  پلؿاؽتٝ تمليجبً ُِٔـ ؽلٚاكٌٔتإرليٗ ٚ ك٣بيب ثٝ ا٘ـامٞبي وٝ ؿاُتٟب٘ـ»ًلا٘زبْ ثٙبثلٌناكٍ اؿاكٜ ٔبِيٝ ًيٌتبٖ 

، 240-1493-284ًٙـ ُٕبكٜ )ٔيىلؿ٘ـ « غّٝ ٔنثٛك كا تمبٗب... ثٝ وّي ثالرٙي ٔب٘ـٜ ٚ ام لٌٍِٙٛلي ٚ »فلاٞٓ ولؿ٘ـ ٚ ؽٛؿ 

. (ٕٞبٖ

ثلاي عفٞ كفبٜ اٞبِي ٚ رٌّٛيلي ام لغٚ ٚ »ثٝ ٞل عبَ، ٚماكت ٔبِيٝ صٖٛ ٌٔاِٚيت ايٗ وبك كا ث٤ٟٟـٜ ؿاُت، ثل آٖ ُـ وٝ 

 [. 1294ٍ  آفك 6ثلٌلفتٝ ام ٘بٔٝ ٚماكت ٔبِيٝ ثٝ ٚماكت ؽبكرٝ ؿك ]. الـاْ المْ كا ث٤ُٟٕ آٚكؿ« غال ثٟٜٛكي وٝ ٔمت٘ي ثبُـ

./ ق1334 ٓفل  12اِجتٝ وبكٌناكي ًيٌتبٖ ؿك ٌناكٍ ؽٛؿ ثٝ ٚماكت أٛك ؽبكرٝ ؿك . (، ٕٞب240ٖ-1493- 280ًٙـ ُٕبكٜ )

ؿك ايٗ ثبكٜ . «آفت ٚ ًيُ ٚ يب آٔـٖ لِٖٛ اٍّ٘يي كا ٘جبيـ ؿك ٣ٌلت اٞبِي ؿِيُ للاك ؿاؿ»٤ٔتمـ ثٛؿ وٝ .  1294ٍ ؿي 28

٘مٔبٖ ٚاكؿ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ ٚ ًجت آّي ٌلا٘ي ٚ « تمليجبً ثٝ حّج مكا٣ت»وبكٌناكي اًتـالَ ولؿٜ ثٛؿ، آفت ٚ ًيُ ٚ لِٖٛ اٍّ٘يي 

وٕجٛؿ غّٝ، وبكٞبي ٘بؿكًت ٚ ٔؾلة ٌٔتإرلاٖ أالن ؿِٚتي ثٛؿ وٝ غّٝ كا ثٝ ثٟبي ٌنافي فلٚؽتٙـ ٚ يب ا٘جبك ولؿ٘ـ وٝ آٟ٘ب كا 

ا٘جبك ٔغتىليٗ كا »ام ايٗ كٚ، وبكٌناكي تٛٓيٝ ٔيىلؿ ثلاي ٔمبثّٝ ثب لغٜي ٚ ٌلا٘ي ٔيجبيٌت . َٔٙي ؿٚ ٞناك ٚ پب٘ٔـ ؿيٙبك ثفلُٚٙـ

ثٛؿ وٝ عتي فلٔب٘ـٜ لِٖٛ اٍّ٘يي ثلاي كف٢ ٘يبم « ؿكرٝ ليٕت غّٝ ثٝ ٔمبٔي كًيـٜ»ميلا . فلٚؽت« ثبم ٕ٘ٛؿ ٚ ثٝ ليٕت ٣بؿِٝ

. (، ٕٞب240ٖ-1493-258، 268ًٙـ ُٕبكٜ )پبؿٌبٖ ٔلمي ام ٞٙـًٚتبٖ ؿكؽٛاًت ٓـٚك غّٝ ولؿٜ ثٛؿ 

ٟ٘بيتبً ِٔؾْ ِ٘ـ فلٔب٘ـٞبٖ ٠٘بٔي اٍّ٘يي، غّٝ ٔٛكؿ ٘يبم ؽٛؿ كا صٍٛ٘ٝ ٚ ام صٝ كاٞي تٟيٝ ولؿ٘ـ، رن آٖ وٝ پي ام ًپلي 

ثٝ آٌبٞي اؿاكٜ وُ ٌٕلوبت .  1295ٍ آفك 29./  1916ْ ؿًبٔجل 20كئيي ٌٕلوبت ؽلاًبٖ ؿك. 1294ٍُـٖ ًبَ ًؾت 



ًٙـ )٘ين ٕ٘يـاؿ٘ـ « وٝ ٠٘بٔيبٖ اٍّ٘يي غّٝ كا ثب ٚرٛؿ لـغٗ ؿِٚتي عُٕ ثٝ ؽبكد ٕ٘ٛؿ٘ـ ٚ ثٝ ٞيش ٚرٝ عمٛق ٚ تبوي»كًب٘ـ 

. (، ٕٞب240ٖ-1493-170ُٕبكٜ 

ؿك ايٗ ثبكٜ ٘بٟٟٔبي ميبؿي ٔيبٖ ٚماكت ٔبِيٝ، ٚماكت أٛك ؽبكرٝ، كيبًت ٚمكاء، اؿاكٜ ٌٕلوبت ٚ ًفبكت اٍّ٘يي كؿ ٚ ثـَ ُـ 

، 240-1493-266، 260، 171، 169، 168، 166، 150، 138، 114، 112ًٙـ ُٕبكٜ )وٝ ٘تيزٝ ؿكًتي ام آٟ٘ب ثٝ ؿًت ٘يبٔـ 

. (ٕٞبٖ

٘بٟٔبي ام ًفبكت اٍّ٘يي ثٝ ٚماكت أٛك ؽبكرٝ كًيـ وٝ ؿك آٖ . 1296ٍ فلٚكؿيٗ 26./  1917ْ آٚكيُ 16ًلا٘زبْ ؿك 

 ٘فل ؿك ؽبن ايلاٖ ٌٞتٙـ ٚ ثميٝ 250، فمٚ «تٕبْ لٛاي ٓغلايي اٍّ٘يي وٝ ؿك ًيٌتبٖ ِٔغَٛ ٣ّٕيبت ٔيجبُٙـ»: تٔليظ ُـ

ٔزـؿاً ثٝ »ثٙبثلايٗ غّٟبي وٝ ثلاي ؽٛكان آٟ٘ب ام كاٜ ًٙـن ثيلٖٚ ثلؿٜ ٔيِٛؿ، .  ٘فل ٌٞتٙـ ؿك ًلعـ ٌٔتمل ُـٞب٘ـ450وٝ 

اِجتٝ ًفبكت اٌٍّ٘تبٖ ؿك ايٗ ٣جبكت ٔجٟٓ ٤ّْٔٛ ٘ىلؿ وٝ ايٗ ٔمـاك غّٝ وٝ ٔزـؿاً ثٝ ايلاٖ ثل ٔيٍلؿؿ، ي٤ٙي « ايلاٖ ثل ٔيٍلؿؿ

 ٘فل المْ 250ثٙبثلايٗ ؿك عميمت وبكٌناكاٖ اٍّ٘يي فمٚ غّٟبي وٝ ثلاي »: صٝ؟ثٝ ٞل عبَ ؿك ايٗ يبؿؿاُت اًتـالَ ُـٜ ثٛؿ

پي ام تٛٗيظ ايٗ ّٜٔت، ًفبكت اٍّ٘يي ثل . «ِٟقا ايٗ فملٜ ٌٔإِٝ ٓبؿكات ٣ٕٛٔي ٕ٘يجبُـ. اًت ام ًيٌتبٖ ؽبكد ٔيٕٙبيٙـ

ثٝ ٔالع٠بت ٠٘بٔي ثلاي وبكٌناكاٖ اٍّ٘يي المْ اًت وٝ اًت٤ـاؿي ؿك ًلعـات ٍ٘بٜ ؿاك٘ـ »: ؿِٚت ايلاٖ ٔٙت ٟ٘بؿ ٚ تإويـ ولؿ

وٝ ام ٚكٚؿ ٣ٕبَ ؿُٕٙبٖ ٛٛايف ٚ اٞبِي ايٗ ٛلف ًلعـ ؽبن ايلاٖ رٌّٛيلي ٕ٘بيٙـ ٚ ٕٞضٙيٗ ٔٔبِظ اٍّ٘يي كا ام ٘تبيذ 

ًفبكت ا٣ّيغ٘لت پبؿُبٜ اٌٍّ٘تبٖ أيـٚاك . ِ٘ليبتي وٝ ثـٖٚ ٔالع٠ٝ عمٛق ثيٜلفي ؿِٚت ايلاٖ ٔٙتِل ٔيِٛؿ ٔغفٛٝ ؿاك٘ـ

اًت تٔـيك ُٛؿ وٝ ٠٘ل ثٝ ايٗ اٚٗب١ صٙـاٖ ٔٙبًت ٘يٌت ام غّٟبي وٝ ثلاي ؽٛكان لِٛ٘ي وٝ ِٔغَٛ ايٗ ؽـٔت ٌٞتٙـ، 

.  (، ٕٞب240ٖ-1493-113ًٙـ ُٕبكٜ )« ثلؿٜ ٔيِٛؿ، عك ٌٕلن ٔإؽٛف ؿاك٘ـ

ؿِٚت اٌٍّ٘تبٖ وٝ ام ًبِٟب پيَ ام رًٙ رٟب٘ي اَٚ، ثلللاكي ٠٘ٓ ٚ أٙيت ؿك ٔٙبٛك تغت ٘فٛف ؽٛؿ كا ثٝ ٠ٙٔٛك ايزبؿ 

تٌٟيالت ثلاي ؽٛؿ ٚ ٞٓ پيٕب٘بَ٘ كا ؿك ؿًتٛك وبك للاك ؿاؿٜ ثٛؿ وٝ ثتٛا٘ـ ؿك ٓٛكت ثلٚم رًٙ ام أىب٘بت ايزبؿ ُـٜ ثٝ ٘ف٢ 

ايٗ . ؽٛيَ ثٟلٜ ٌيلؿ، ٣الٜٚ ثل ًيٌتبٖ، ثٝ ؽلاًبٖ ٚ ؿك أتـاؿ ٜٔٙمٟي ٞيلٔٙـ، ثٟٜٛك ٚيوٜ ثٝ ثيلرٙـ ٚ لبئٙبت تٛرٝ ٕ٘ٛؿ

ٔغٌٛة ٔيِـ، ٜٔٙمٟي ثٌيبك ٟٔٓ ٚ أٙي  (.1323ٍ- 1259)ٜٔٙمٝ وٝ عٛمٞي فلٔب٘لٚايي أيل ٔغٕـ اثلاٞيٕؾبٖ ُٛوتبِّٕه 

. ثلاي تىبپٌٛليٟبي ٘يلٚٞبي اٍّ٘يٌي ٚ ٔتغـاَ٘ ثٝ ُٕبك ٔيلفت

 

قحطي بيرجند و قائنات و اقدامات امير شوکت الملک 

أيلاًـاهلل ٣ّٓ فلم٘ـ ُٛوتبِّٕه ث٤ـٞب ؿكثبكٜ پـكٍ ٌفتٝ ثٛؿ وٝ ٚي ؿك لبيٙبت ٚ ثيلرٙـ، لِٖٛ ٔزٟني كا وٝ ث٠ٟٙل 

ٔيلًيـ ام ٘يلٚٞبي ٌّٔظ عىٛٔت ٔلوني ايلاٖ ٘ين آٔٛمٍ ؿيـٞتل ٚ ٔزٟنتل٘ـ، ايزبؿ ولؿٜ ثٛؿ وٝ فمٚ ام ُٛوتبِّٕه فلٔبٖ 

تِىيُ صٙيٗ لِٛ٘ي ٟبٞلاً ثلاي ايٗ ثٛؿ وٝ ًيبًت اًت٤ٕبكي اٍّ٘يي الت٘بء ٔيىلؿ ؿك . ٔيجلؿ ٚ ٔٛارجَ كا ٘ين اٚ ٔيٍلفت

ثٛيوٜ ايٗ وٝ اٌٍّ٘تبٖ ثٝ ٚفبؿاكي ُٛوتبِّٕه إٛيٙبٖ ؿاُت ٚ ام . ًيٌتبٖ ٚ لبيٙبت، صٙيٗ ٘يلٚيي كا آٔٛمٍ ؿٞـ ٚ تزٟين وٙـ

(.  103- 102: 1377ُبٞـي، )لـكت اٚ ٕ٘يتلًيـ 

                                                           

. اًت ٔبِيبت ٤ٔٙي ثٝ تىي يب تبوي. 

 



ُٛوتبِّٕه رب٘ت ٔلؿْ لبيٙبت كا ٌلفت ٚ ثٟلغٓ ؿًٚتي ثب اٌٍّ٘تبٖ .  1297ٍ- 1295ثب ايٗ ٕٞٝ ؿك لغٚ ٚ غالي ًبِٟبي 

  ؿك ٍٞٙبْ رًٙ رٟب٘ي اَٚ، ه٘لاَ ؿيىٌٗ. ثٟزبي تإٔيٗ ٘يبمٞبي لِٖٛ اٍّ٘يي، ؿك ا٘ـيِٟي تٟيٟي غّٝ ثلاي اٞبِي لبيٙبت ثٛؿ

ايٗ ٘يلٚٞبي ٌّٔظ ؿك ٕٟٞزب ام ماٞـاٖ تب ِٟٔـ ٚ ًپي ٣ِك آثبؿ . فلٔب٘ـٞي لِٖٛ اٍّ٘يي ؿك ؽبٚك ايلاٖ كا ثل ٣ٟـٜ ؿاُت

. ع٘ٛك ؿائٕي ؿاُتٙـ

 وٝ فلٔب٘ـاك ًيٌتبٖ ٚ لبيٙبت ثٛؿ ٤ٔبُلت ًتبؿ فلٔب٘ـٞي ايٗ لِٖٛ ؿك ثيلرٙـ ثٛؿ ٚ ه٘لاَ ؿيىٌٗ ؿك ٕٞب٘زب ثب ُٛوتبِّٕه

ؿيىٌٗ ام ُٛوتبِّٕه ث٤ٟٙٛاٖ ٔلؿي وٝ ؿك ٘نؿ ٔلؿْ لبيٙبت ام اؽتلاْ ٚااليي ثلؽٛكؿاك ثٛؿ يبؿ ولؿٜ . ؿاُت ٚ ٕٞٔغجتي ٔيىلؿ

ؿك ًبِٟبي رًٙ رٟب٘ي اَٚ ٘يلٚٞبي اٍّ٘يٌي ؿك ثيلرٙـ ع٘ٛك ؿاُتٙـ ٚ ثٙب ثلٌناكُٟبي . (318- 311: 1354ٔٙٔف، )اًت 

 1297اؿاكٜ ٔبِيٝ ًيٌتبٖ، تٕبْ يب ثؾِي ام غّٝ ٔٛكؿ ٘يبم ؽٛؿ كا ام ًيٌتبٖ تإٔيٗ ٔي ولؿ٘ـ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ًجت ؿك ؽِىي ًبَ 

. ًٟٓ اٞبِي لبيٙبت كا ٘ين ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٘ـ. ٍ

ٚرٛؿ ٘يلٚٞبي اٍّ٘يٌي ؿك ثؾَ ؽبٚكي ايلاٖ ثلاي رٌّٛيلي ام ٘فٛف إِٓب٘يٟب ثٝ افغبٌ٘تبٖ ٚ ُٕبَ غلة ٞٙـًٚتبٖ ثٛؿ وٝ 

ام ايٙلٚ، ؿك ؿٚكاٖ رًٙ، ت٤ـاؿي ام ٠٘بٔيبٖ ٞٙـي ٚ افٌلاٖ اٍّ٘يٌي . ثٟٔٛكت م٘زيلي ام ماٞـاٖ تب ثبرٍيلاٖ كا ؿك ثل ٌلفتٝ ثٛؿ

ؿك ثيلرٙـ ثٝ ًل ٔيجلؿ٘ـ وٝ ؿك ٕٞبٖ ًبِٟبي رًٙ ٚ لغٚ ٚ غال ثل احل ٔلاٚؿٜ ٚ ؿًٚتي ٠٘بٔيبٖ ٞٙـي ٚ اٍّ٘يٌي ثب رٛا٘بٖ 

ؿكايٙجبكٜ ٌفتٟب٘ـ ٠٘بٔيبٖ اٍّ٘يٌي . ثيلرٙـي، ٚكمُٟبي فٛتجبَ، تٙيي ٚ صٌٛبٖ ثٝ ٔيبٖ آ٘بٖ كاٜ يبفت ٚ ثب ايٗ ٚكمُٟب آُٙب ُـ٘ـ

رٛا٘بٖ ثيلرٙـي ٘ين ٕٞب٘زب ثبمي فٛتجبَ كا . مٔيٗ كا ؿك ُٕبَ ؽيلآثبؿ ٓبف ٚ ٕٞٛاك ولؿٜ، آٖ كا ثٝ مٔيٗ فٛتجبَ اؽتٔبّ ؿاؿ٘ـ

(. 105- 104: 1378ٞيُ، )آٔٛؽتٙـ ٚ پي ام آٖ ؿك ٔـكًٟي ُٛوتيٝ ثيلرٙـ ٔتـاَٚ ُـ 

.  1295ٍ [اًفٙـ] عٛت 12 ٔٔجبط ؿيٛاٖ، ٘بيت اِغىٛٔٝ لبيٙبت ثٝ ٚماكت ؿاؽّٝ ؿك332ثٝ ٞل عبَ، ثل اًبى ٌناكٍ ُٕبكٜ 

ثٟؾّٔٛ ام ٘يٕٝ ؿي تب ٘يٕٝ اًفٙـ، مٔيٗ ؽيّي ؽِه ثٛؿ ٚ ثٝ ايٗ . آٖ ًبَ، ًبَ ًؾتي ثٛؿ ٚ ثبكا٘ي ؿك لبيٙبت ٘جبكيـٜ ثٛؿ

وٝ مكا٣ت ؿيٕي ثٝ وّي ثٝ ٣ُٕ ٘يبٔـٜ ٚ مكا٣ت آثي ٞٓ ثٝ ٚاًٜٟي وٕي آة ٚ ٘يبٔـٖ ثبكاٖ »رٟت ٍٕٞبٖ ٞلاى ؿاُتٙـ 

ثـيٗ ًجت . ٔي كفت« ؽٛف لغٜي ٚ تٍٙي ٚ ًؾتي... ثب ٚرٛؿ لِٖٛ ؿَٚ ٔتغبثٝ ٕٞزٛاك »ٌقُتٝ ام ايٗ . «٘مٔبٖ فبعَ يبثـ

أل ٚ ٔملك ُٛؿ ام »ٔٔجبط ؿيٛاٖ ام ٚماكت ٔبِيٝ ؿكؽٛاًت ولؿ « وٝ ك٣بيب ثٝ ٚاًٜٝ ٌلًٍٙي ٞالن يب ٔتٛاكي ِ٘ٛ٘ـ»ثلاي ايٗ 

، 23ًٙـ ُٕبكٜ )« ، اؽتٔبّ ؿاؿٜ ُٛؿ[.ٍ] 1296ؿًت وٓ پب٘نؿٜ ٞناك ؽلٚاك ثلاي ٔؾبكد ًبَ « غّٝ ؿِٚتي ًيٌتبٖ ٚ ؽٛاف

. (، ًبمٔبٖ اًٙبؿ ٚ وتبثؾب٘ٝ ّٔي ايلا240ٖ - 404 -25

 6./  ق1336 كرت 4ٚماكت ؿاؽّٝ اٟٟبكت ٔٔجبط ؿيٛاٖ كا تٔـيك ولؿ ٚ ثلاي رٌّٛيلي ام لغٜي ٚ ٌلًٍٙي ؿك لبيٙبت ؿك 

٘بٟٔبي ثلاي ٚماكت ٔبِيٝ فلًتبؿ ٚ ؿكؽٛاًت ولؿ، اٌل آٖ ٚماكتؾب٘ٝ ثب ٠٘لات ٚماكت ؿاؽّٝ ٕٞلاٜ اًت، . 1296ٍاكؿيجِٟت 

ُٛوتبِّٕه . (، ٕٞب240ٖ - 404 - 24ًٙـ ُٕبكٜ ). تٛرٟي ثٝ اٟٟبكات ٔٔجبط ؿيٛاٖ ٔجقَٚ وٙـ ٚ ام لغٜي رٌّٛيلي ٕ٘بيـ

تمبٗبي پٙزٟناك ؽلٚاك غّٝ ام رٙي ًيٌتبٖ »عبوٓ ًيٌتبٖ ٚ لبيٙبت ٘ين ؿك ٘بٟٔبي ثٝ ٚماكت ؿاؽّٝ ؿك ٕٞبٖ ُِٓ اكؿيجِٟت 

 - 404- 18،19ًٙـ ُٕبكٜ )ثٝ ٚماكت ٔبِيٝ فلًتبؿٜ ُـ .  1296ٍوٝ كُٚ٘ٛت آٖ ؿك اَٚ ؽلؿاؿ « ثلاي آًبيَ اٞبِي ٕ٘ٛؿ

. (، ٕٞب240ٖ
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.  1296ٍ [ؽلؿاؿ] ؽٛؿ ثٝ ٚماكت ٔبِيٝ ؿك اَٚ رٛما 2ام ًٛي ؿيٍل، ٘بٓلاٌِّٜٙٝ كئيي اؿاكٜ ٔبِيٝ ًيٌتبٖ ؿك تٍّلاف ٕ٘لٜ 

. «ؿك ٞقٜ اٌِٙٝ ٔخُ ًٟٙي ٔبٗيٝ رٙي ٣ٕـٜ ٘ؾٛاٞـ [اٍّ٘يي]لٌٍِٛ٘ٛلي »فلًتبؿٖ ٌٙـْ ثٝ لبيٙبت كا ِٔلٚٙ ثٝ ايٗ ولؿ وٝ 

اٌل »ٞل صٙـ « عبُٓ ًيٌتبٖ صٙـاٖ ت٤ليفي ٘ـاكؿ ٚ ثيِتل ام ٘ٔف ٕٔىٗ ٘يٌت»افنٖٚ ثل ايٗ، ؿك پبيبٖ تٍّلاف تإويـ ولؿ 

ثٝ ٞل عبَ ٘بٓلاٌِّٜٙٝ للاك ٌقاُت وٝ . «رٙي ام ًيٌتبٖ ثلاي لبيٙبت فلًتبؿٜ ِ٘ٛؿ، وبك لبيٙبت ٞٓ ؽيّي ًؾت ؽٛاٞـ ُـ

. (، ٕٞب240ٖ - 404 - 21ًٙـ ُٕبكٜ )ؿٜ ٞناك ؽلٚاك غّٝ تٟيٝ وٙـ ٚ ثٝ لبيٙبت ثفلًتـ 

ثلاي ؽجبمؽب٘ٝ ٚ « ٚ ثٝ ٞل لٌِٓ ثٛؿ»ؿك ايٗ ُلايٚ ٔغٕـ اثلاٞيٓ ُٛوتبِّٕه ؿَ ثٝ ٣ٚـٟٞبي ٚماكت ٔبِيٝ ؽٍٛ ٘ىلؿ 

ثب ٚرٛؿ . «ام غبِت ٘مبٙ ايلاٖ ثٟتل ٚ اكما٘تل ٚ فلاٚا٘تل ثٛؿ»ٔٔبكف ٔتفللٝ لبيٙبت غّٝ تٟيٝ ولؿ ٚ ثٝ ٌفتٝ ؽٛؿٍ ٘بٖ ؿك لبيٙبت 

ٚ ام « تٟيٝ رٙي ام ؽٛؿ لبيٙبت غيل ٕٔىٗ ُـٜ ثٛؿ»٢ٗٚ ثٝ ٌٟٛ٘بي ُـٜ ثٛؿ وٝ ثٝ ٘مُ ام ُٛوتبِّٕه .  1296ٍايٗ ؿك پبئين 

ُٛوت . ولؿ ٚ ؿك ٔمبثُ، ليٕت آٖ كا ٜٔبثك ٘لػ ؿِٚتي ثٝ اؿاكٜ ٔبِيٝ پلؿاؽت« ًيٌتبٖپٙزٟناك ؽلٚاك ام رٙي »ايٗ كٚ تمبٗبي 

ٞلٌبٜ ايٗ ٕٞلاٞي ام ٛلف ؿِٚت ِ٘ٛؿ، ٣ُٕ ٘بٖ لبيٙبت ٘ين ٔخُ ًبيل ٘مبٙ ثٝ ٔالع٠ٝ لّّت » ؿك پبيب٘ٙبٔٝ ؽٛؿ تٔليظ ولؿ إِّه

 (آثبٖ) ٣ملة 9 ُٛوت إِّه ثٝ ٚماكت ٔبِيٝ ؿك 1066٘بٔٝ ُٕبكٜ ]. «رٙي ؿصبك اُىبَ ُـٜ ٚ تِٛيـ معٕت ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ

اؿاكٜ ٔبِيٝ ًيٌتبٖ ثب ؿكؽٛاًت ُٛوتبِّٕه ٔٛافمت ولؿ ٚ للاك ُـ پٙزٟناك . (، ٕٞب240ٖ - 404 - 16ًٙـ ُٕبكٜ . )[.1296ٍ

أب صٖٛ ًٚبيُ عُٕ ٚ ٘مُ غّٝ ثٝ ٔمـاك وبفي . ؽلٚاك ٌٙـْ ثٝ ليٕت ٞل ؽلٚاك ُِتٛٔبٖ ؿك اؽتيبك عىٛٔت لبيٙبت ٌقاُتٝ ُٛؿ

ثبيـ » ثب ٚرٛؿ ايٗ ثٝ تٛٓيٝ ٘بٓلاٌِّٜٙٝ .ٔيِـ«  تٛٔبٖ ٚاكؿ لبيٙبت22ثٝ ٚاًٜٝ ثلؿاُتٗ ولايٝ ميبؿ، ثبك ؽلٚاكي »ٚرٛؿ ٘ـاُت 

 (آفك) لٛى 13 اؿاكٜ ٔبِيٝ ثيلرٙـ ثٝ ٚماكت ٔبِيٝ ؿك30تٍّلاف ٕ٘لٜ ]. «عىٛٔت ٔغُ، ٗلك ٕ٘بيـ وٝ ٔلؿْ آًٛؿٜ ثٛؿٜ ثبُٙـ

 26ايٗ ميبٖ كا عىٛٔت ٔتغُٕ ُـ ٚ ُٛوتبِّٕه ؿك ٘بٔٝ ثٝ ٚماكت ؿاؽّٝ ؿك . (، ٕٞب240ٖ - 404- 11ًٙـ ُٕبكٜ . )[. 1296ٍ

. ُـ« ثلاي آًبيَ اٞبِي لبيٙبت ٚ ُٟل ثيلرٙـ ام عيج ٘بٖ، ًبِي لليت ؿٟٞناك تٛٔبٖ ٔت٘لك»: اف٣بٖ ولؿ. 1297ٍ [ٟٔل]ٔيناٖ 

وٕي "ثب ايٗ عبَ، ثٝ ؿِيُ . ثٛؿ ٚ آٖ كا ثٝ ليٕتي وٕتل ام ثٟبي ثبماك ثٝ ؽجبمٞب ٔيـاؿ« ٘بٖ ُٟل كا، ام ٌٙـْ ُؾٔي للاك ؿاؿٜ»ميلا 

 ٔي تٛا٘ـ ٔتغُٕ ٗلك ُٛؿ ٚ اٌل ؿِٚت وٕه "تب ًٝ ٔبٜ ؿيٍل"ُٛوتبِّٕه اؿ٣ب ولؿ فمٚ . 1297ٍ لبيٙبت ؿك ًبَ"ٔغَٔٛ

، 240 - 564- 43، 28ًٙـ ُٕبكٜ )« كُتٝ ٌٌيؾتٝ ٔيِٛؿ ٚ ثيلرٙـ ٚ لبيٙبت ٘ين عبَ ًبيل ٘مبٙ كا پيـا ؽٛاٞـ ولؿ»٘ىٙـ 

. (ٕٞبٖ

تب ثٝ ٔٔلف اٞبِي « ثل پٙزٟناك ؽلٚاك ًبثك ولؿثيٌتٟناك ؽلٚاك ام غّٝ ًيٌتبٖ كا ٣الٜٚ »ؿك ٞل عبَ، ُٛوتبِّٕه ؿكؽٛاًت 

ثٝ ٚماكت . 1297ٍ [آفك] لٛى 18 ؿك 1- 230عبوٓ ؽلاًبٖ ؿك ٘بٟٔبي ثٝ ُٕبكٜ تمبٗبي ٚي كا لٛأبٌِّٜٙٝ، . لبيٙبت ثلًب٘ـ

ٚماكت ؿاؽّٝ تٔٛيت وٙـ ام غّٝ ًيٌتبٖ ٔمـاك غّٟبي كا « ثلاي كف٢ ٣ٌلت ٚ ًؾتي اٞبِي حبيٙبت»ؿاؽّٝ تبيي ولؿ ٚ تٔليظ ٕ٘ٛؿ 

. (، ٕٞب240ٖ - 564- 48ًٙـ ُٕبكٜ )وٝ ُٛوتبِّٕه تمبٗب ولؿٜ ثٛؿ، ثلاي لبيٙبت تؾٔيْ ؿٞـ 

٠٘ل ثٝ ٣ـْ »: ُ٘ٛت. 1297ٍ [ؿي] رـي 22 ؽٛؿ ثٝ ٚماكت ٔبِيٝ ؿك 5108ثب ايٗ ٕٞٝ اؿاكٜ ٔبِيٝ ًيٌتبٖ ؿك ٘بٔٝ ُٕبكٜ 

ؿاؿٜ ٔيِـ، « پب٘نؿٟٞناك ؽلٚاك رٙي ثٝ اٍّ٘يٌيٟب»ٚ ؿك ٣يٗ عبَ ٔيجبيٌت « ثبك٘ـٌي ؿك ًبَ لجُ، ٔغَٔٛ أٌبَ ؽٛة ٘جٛؿ

. (، ٕٞب240ٖ- 564 - 52ًٙـ ُٕبكٜ )غيل ٕٔىٗ ثٛؿ تمبٗبي ُٛوتبِّٕه پقيلفتٝ ٔيِـ 

ثٝ ايٗ تلتيت، ثٝ ًجت تإٔيٗ غّٝ ٔٛكؿ ٘يبم اٍّ٘يٌيٟب ؿكؽٛاًت عىٛٔت ثيلرٙـ ٟبٞلاً ثلآٚكؿٜ ِ٘ـ ٚ ٤ّْٔٛ ٘يٌت اٞبِي 

 كئيي ثل٘يبٚكؿٖ ٘يبم ٔلؿْ لبيٙبت ؿك عبِي ثٛؿ وٝ ثٝ ٌفتٝ اثتٟبد اٌِّٜبٖ. كا صٍٛ٘ٝ ٌقكا٘ـ٘ـ.  1298ٍثيلرٙـ ٚ لبيٙبت ًبَ 

                                                           

. ؿاُت ثل٣ٟـٜ كا لبيٙبت ٚ ًيٌتبٖ ٔبِيٝ كيبًت ٔم٢ٜ ايٗ ؿك وٝ لبربك اُلاف ام اٌِّٜبٖ اثتٟبد ٔيلما ٟٔـي ٔغٕـ. 



اِٚيبي ٚماكت ٔبِيٝ ٚ ؽنا٘ٝ ؿاكي وُ ؿكاتؾبف يه تٕٔيٓ ل٤ٜي ثلاي فلٍٚ ٚ »ٔبِيٝ ًيٌتبٖ ٚ لبيٙبت، ثٝ ٣ّت ت٤ُّ ٚ تإؽيل 

. (، ٕٞب240ٖ - 564- 55ًٙـ ُٕبكٜ )ُٛؿ « ت٤ٌيل رٙي ًيٌتبٖ، ٕٔىٗ ثٛؿ ٗلكٞبي فٛلب٤ِبؿٞبي ثٝ ؽنا٘ٝ ؿِٚت ٚاكؿ

صٙب٘ضٝ اؿاكٜ ؽناٟ٘ـاكي وُ ؿك ًل ؽلٔٗ غّٝ ؽٛؿ كا ر٤ٕأٚكي ٕ٘ٙٛؿٜ، ثٝ ٔٔلف فلٍٚ »: اثتٟبد اٌِّٜبٖ ِٞـاك ؿاؿٜ ثٛؿ

٘لًب٘ـ، وـؽـايبٖ ٚ ٌٔتإرليٗ ثٟتـكيذ غّٝ كا ثٝ ٔٔلف كًب٘ـٜ ؿيٍل اؿاكٜ لبؿك ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ ام آٟ٘ب ٚرٝ ٘مـ يب رٙي َٚٓٛ 

٘ـاُت ٚ اؿاكٜ ٔبِيٝ ٕ٘ي « ؿك ًيٌتبٖ ا٘جبكي وٝ ثتٛاٖ ؿك آٖ غّٝ ميبؿي ٍ٘بٞـاكي ولؿ ٚرٛؿ»ام ايٗ ٌقُتٝ ثٝ ٌفتٝ ٚي . «وٙـ

 33ثلٌلفتٝ ام ٘بٔٝ ُٕبكٜ ]. «تٕبْ غّٝ ثـٞي ٌٔتإرليٗ كا َٚٓٛ ولؿٜ ؿك ا٘جبك ٍ٘بٞـاكؿ ٚ ٔٙت٠ل اربمٜ فلٍٚ ُٛؿ»تٛاٌ٘ت 

ؿك ٞل ٓٛكت، ٌقُتٝ ام ثبكٍ ا٘ـن ٚ (. ٕٞب٘زب. )[. 1297ٍ (فلٚكؿيٗ) عُٕ 7كئيي ٔبِيٝ ًيٌتبٖ ثٝ ؽناٟ٘ـاكي وُ ؿك 

ؽِىٌبِي ٚ تإٔيٗ غّٝ ٔٛكؿ ٘يبم ٠٘بٔيبٖ اٍّ٘يٌي، ت٤ُّ ٌٔئٛالٖ أٛك، وٕجٛؿ ا٘جبك غّٝ، ُپِٝ مؿٖ ٔمـاكي ام ٕٞبٖ ٌٙـٟٔبي 

.  ا٘جبك ُـٜ ٚ وٕجٛؿ ًٚبيُ عُٕ ٚ ٘مُ ام رّٕٝ ٣ٛأّي ثٛؿ٘ـ وٝ لغٜي ٚ وٕجٛؿ ٚ ٌلا٘ي ٘بٖ كا تِـيـ ولؿ٘ـ

نتيجه 

لغٜي، ؽِىٌبِي، ٌلا٘ي، وٕجٛؿ ٘بٖ ٚ ؿيٍل ٔٛاؿ ؽٛكاوي ٚ ؿكٔب٘ـٜ ُـٖ ٔلؿْ ٚ ثلٚم ٌلًٍٙي ٚ پيبٔـٞبي آٖ، ثالٞبيي ثٛؿ 

. ّٔؼ، ٞل ام ٌبٞي ٌليجبٖ ٔلؿْ ايلاٖ كا ٔيٍلفت ٚ ُٕبك ميبؿي كا ثٝ وبْ ٔلي ٔيىِب٘ـوٝ تٛؤْ ثب ثلٚم ثيٕبكيٟبي ّٟٔه ٚ ٞزْٛ 

ؿكثبكٞي ٣ُّ ٚ اًجبة پـيـ آٔـٖ ايٗ ؽِىٌبِيٟب ٚ لغٜيٟب، افنٖٚ ثل اٚٗب١ ٚ اعٛاَ الّيٕي ايلاٖ وٝ رنٚ الّيٓ ؽِه ثِٟٕبك 

ٔيأيـ، ٣ٛأُ ؿيٍلي ٘ين ؿؽيُ ثٛؿ٘ـ وٝ ام آٖ رّٕٝ آفبت ٛجي٤ي؛ پلاوٙـٌي كًٚتبٞب ٚ ُٟلٞب ٚ ٘جٛؿٖ كاٟٞبي ٔٙبًت اكتجبٛي؛ 

٘جٛؿ ًٚبيُ عُٕ ٚ ٘مُ ًلي٢ ٔب٘ٙـ كاٜ آٞٗ ٚ وٕجٛؿ ُتل ٚ اًتل ؿك پبكٞبي ام ٘مبٙ؛ ٘جٛؿ ا٘جبكٞبي ٔٙبًت ٚ ثيتٛرٟي ٌٔاٚالٖ 

ثٝ ٍ٘بٞـاكي غالت ٚ ؿك ٘تيزٝ ام ثيٗ كفتٗ آٟ٘ب ثٝ ؿِيُ َ٘ٓ ثلؿاُتٗ ٚ ُپَ مؿٌي؛ ثيىفبيتي ٚ ٘بؿا٘ي ت٤ـاؿي ام كئًب ٚ ٔـيلاٖ 

.  اؿاكات ؿِٚتي؛ رٍٟٙبي ؿاؽّي ٚ ٞزْٛ ثيٍبٍ٘بٖ ثٝ وِٛك كا ٔيتٛاٖ ثلُٕلؿ

 ام وِٛك ؿصبك وٕجٛؿ يب ٌلا٘ي غّٝ ُـٜ ٚ ؿك عبِي وٝ پيَ ام ُل١ٚ رًٙ رٟب٘ي اَٚ ٚ وِيـٜ ُـٖ ؿأٙٝ آٖ ثٝ ايلاٖ، ثؾِٟبيي

اؿأٝ يبفت وٝ ثب ٚكٚؿ لٛاي كًٚيٝ ثٝ ؽبن ايلاٖ ؿك ًبَ . 1296ٍكٚمثٟلٚم ثل ُـت آٖ افنٚؿٜ ٔيِـ، ايٗ لغٜي تب ًبَ 

پلؿاؽتٙـ، ٔٛرت ٚيلا٘ي ٔٙبٛك ميبؿي ام وٝ ثٟـ٘جبَ آٖ ٣خٕب٘ي ٚ اٌٍّ٘تبٖ ٘ين ثٝ اُغبَ ًلمٔيٟٙبي ايٗ ٔلم ٚ ثْٛ . 1293ٍ

 ثلآٔـٜ ام رًٙ ٚ اُغبَ، ثب ٌٌتلٍ ؽِىٌبِي ٚ لغٜي تٛآٔبٖ ُـ ٚ ثل ُـت ًؾتيٟبي. وِٛك ٚ ُلق ايلاٖ ٌلؿيـ٘ـ

ؿك فلايٙـ تغميك وٙٛ٘ي ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٚال٤يت ٌّٔٓ ثلٚم لغٜي ؿك . ِٔىالت، ثيٕبكي ٚ ٔلي ٚ ٔيل ت٤ـاؿ ميبؿي ام ايلا٘يبٖ افنٚؿ

ُلق ايلاٖ وٝ ثيتلؿيـ ع٘ٛك ٠٘بٔي لٛاي ثيٍب٘ٝ ثٟٛيوٜ اٍّ٘يي ثـاٖ ؿأٗ مؿ، اًٙبؿ ٔٛرٛؿ ِ٘بٖ ؿٞٙـٞي ف٤بِيتٟبي ؿِٚتٟبي 

ثلاي ٔمبثّٝ ثب ٌلًٍٙي ٚ ايلاٖ ٚ ٟ٘بؿٞبيي ٔب٘ٙـ اؿاكٜ غالت، ٔـيليت ؽجبمؽبٟٟ٘ب، ٟ٘بؿٞبي ٔلؿٟٔٙبؿ ٚ ف٤بِيت افلاؿ ؽيل ٚ ٘يىٛوبك 

 ؿك ٣ّٕىلؿ لٛاي ؿِٚت اٌٍّ٘تبٖ ؿك ؿٚكاٖ اُغبَ ثب لِٖٛ كًٚيٝ ٕٞضٙيٗ تفبٚت ٣ٕـٞبي. ٔلي ٚ ٔيل تب عـ ٕٔىٗ ثٛؿٜ اًت

.   ِٔبٞـٜ ٔيِٛؿ

ؿِٚت اٌٍّ٘تبٖ وٝ ٣ٕالً ًلاًل ٔٙبٛك رٙٛثي ايلاٖ ثٟٜٛك ٣بْ ٚ ُلق وِٛك ثٟٜٛك ؽبّ كا ؿك اُغبَ ؽٛؿ ؿاُت، ثٝ ًيبق 

ؿيپّٕبًي ِٔؾٟٔي ؽٛؿ ي٤ٙي ك٣بيت ُإٖ رٟب٘ي ٚ ٕٛإ٘يٟٙي ميلوبٟ٘ي ٕٞيٍِي آٖ ؿِٚت ثلاي اًتملاك ٘فٛف ٚ تخجيت التـاك 

ًيبًي ٚ ثٟلٞجلؿاكي ام ٤ٗٚيت ٔٛرٛؿ ثٝ ٘ف٢ ايفبي ٘مَ آّي ؿك ٤ٔبؿالت ًيبًي ٚ عىٛٔتي ايلاٖ تالٍ ٔيىلؿ، ٘تيزٝ ٚ 

پيبٔـ ٌٔتميٓ ايٗ وبك ؿك ًبِٟبي پي ام رًٙ، ثب تٛرٝ ثٝ ٘مَ كاٞجلؿي ٘فت ايلاٖ ؿك ًبؽتبك ٤ٙٓتي ٚ التٔبؿي اٌٍّ٘تبٖ پي 

                                                                                                                                                                                                                 

 



ام رًٙ لبثُ ِٔبٞـٜ ٚ تإُٔ اًت وٝ ؿك تغٛالت ٚ تغييل عبوٕيت لبربك ٚ ًمٛٙ ايٗ ًٌّّٝ ٚ كٚي وبك آٔـٖ ؿِٚتي ؿيٍل ثب 

. عٕبيت ؿِٚت اٌٍّ٘تبٖ ثلٚم ولؿٜ اًت

ثٝ ٣جبكتي ؿيٍل ٔيتٛاٖ ع٘ٛك لٛاي اٍّ٘يي ؿك ايٗ ٔٙبٛك، اِنأبً ثب غبكت ٚ مٚكٌٛيي ٚ لغٜي ٕٞلاٜ ٘جٛؿ، ثّىٝ ايٗ ثؾِٟب ٚ ام 

ؿك ٌناكُٟبي ٔٙـكد ؿك اًٙبؿ ٚ ٔـاكن . آٖ رّٕٝ ًيٌتبٖ ٚ لبئٙبت ٚ ثيلرٙـ ثب وٕتليٗ ٔيناٖ تّفبت ٚ ُي١ٛ لغٜي كٚ ثٝ كٚ ثٛؿ

آكُيٛي ثٝ غالت ٚ ٔٛاؿ ؽٛكاوي اُبكٜ ُـٜ ٚ اغّت ام ٔإٔٛكاٖ ثيٌٕاِٚيت ٚ ثي اؽاللي يبؿ ولؿٞب٘ـ وٝ ثٝ ؽبٛل ٘ف٢ ُؾٔي، ام 

ؿك ٔمبثُ كفتبك ٔٛفيبٟ٘ي ٘يلٚٞبي . فؽبيلآفٚلٟي ٔلؿٔي ثٝ لِٖٛ اٍّ٘يي غّٝ فلٚؽتٝ ٚ ثٝ ؽلٚد ٚ عُٕ غالت ؿًت مؿٞب٘ـ

اٍّ٘يٌي ِٟٔٛؿ اًت وٝ ٣الٜٚ ثل اًتفبؿٜ ام فؽبيل غالت ٚ ٔٛاؿ ؽٛكاوي ثب تـثيلي ميلوب٘ٝ، ثب ٟبٞلي ؽليـاكا٘ٝ، ثٝ ؿ٘جبَ وبالي 

ايٗ أل ثٝ ًٛء ٔـيليت ٚ ًٛؿرٛيي ٔإٔٛكيٗ ٌٕلوي ٚ عىٛٔت ٚاليبت ا٘زبٔيـ ٚ ثٝ آٟ٘ب اربمٞي . لبثُ فلٍٚ عىٛٔتٟب ثٛؿ٘ـ

. فلٓت ّٛجي ٚ ثبِٕأَ فِبك ٔ٘ب٣ف ثل ٔلؿْ ٚ افلاؿ ؽيلؽٛاٜ ؿاؿ
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